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คําสั่งโรงเรียนทุงทรายวิทยา
ที่ 91/2559
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมการรณรงค$การเข&ารวมกิจกรรม
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
..........................................................................................................
ดวยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) รวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ไดดําเนินการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหไดรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํารุน 7 ประจําป3การศึกษา 2559 ซึ่งทางโรงเรียน
ทุงทรายวิทยาไดเขารวมในการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธในนามสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 โดยมีกิจกรรมที่สงเสริมใหปฏิบัติเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
ทั้งนี้ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 เป@นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันวิสาขบูชาทาง
โรงเรียนทุงทรายวิทยาไดดําเนินกิจกรรมรณรงคการเขารวมกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวัน
วิสาขบูชา ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมรณรงคสวมเสื้อสีขาว
2. กิจกรรมรณรงคสวดมนตแปล
3. กิจกรรมรณรงคบริหารจิตเจริญปDญญา
4. กิจกรรมรณรงคชวนกันเขาวัด รักษาศีล 5
5. กิจกรรมทําบุญใสบาตร ฟDงเทศน
6. กิจกรรมรับประทานอาหารมังสวิรัติในมือกลางวัน
เพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว โรงเรียนทุงทรายวิทยาจึงแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดกิจกรรมการรณรงคการเขารวม
กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ดังนี้
1. คณะกรรมการอํานวยการ
1.1 นายไพชยนต ศรีมวง
1.2 นายจํารัส อรุณวิง
1.3 นายกฤษณะ อรัญสาร
1.3 นายวิชัย เหมือนสุวรรณ
1.4 นายถวัลย จันทรตน
1.5 นางสาวภคพร ศรีเดช
1.6 นางแพรวพัฒน เหมือนสุวรรณ
1.7 นายสุรชัย เดชอุม
1.8 นางสุภาภรณ เกตุมี
1.9 นางปภัสนันท พึงยา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรกมาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

1.10 วาที่ พ.ต.อนนท ดุลยสุริเยนทร
กรรมการ
1.11 นางสาวสมสวรรค เหลาทรัพย
กรรมการ
1.12 นางอรรจนชญาณ ทิพยสุข
กรรมการ
1.13 นายเอกวิทย มั่งอะนะ
กรรมการและเลขานุการ
1.14 นางกิติภา โสทะ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ อํานวยความสะดวก ใหคําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนใหความชวยเหลือในดานตาง
ๆ ใหกับคณะกรรมการฝLายตาง ๆ
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2. คณะกรรมการดําเนินงาน
2.1 นายเอกวิทย มั่งอะนะ
ประธานกรรมการ
2.2 นางกิติภา โสทะ
รองปรานกรรมการ
2.3 นายถวัลย จันทรตน
กรรมการ
2.4 นางสาวภคพร ศรีเดช
กรรมการ
2.5 นางธนพรรณ ปรางโท
กรรมการ
2.6 นาปMยพร แสนซื่อ
กรรมการ
2.7 นายจักรพงษ พิมพาพัฒนโยธิน
กรรมการ
2.8 นายธันวา มวงเลี้ยง
กรรมการ
2.9 นางศิวพร สุภาพพูล
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ เป@นคณะทํางานและประสานงานใหฝLายตางๆ ดําเนินงานไปดวยความเรียบรอย
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. คณะกรรมการฝ.ายสถานที่
3.1 นายวิชัย เหมือนสุวรรณ
ประธานกรรมการ
3.2 นายสุรชัย เดชอุม
รองประธานกรรมการ
3.3 นายมะโนชร จันทนา
กรรมการ
3.4 นางสาวอรทัย เจียมพล
กรรมการ
3.5 นายชูชาติ หมั่นเขตกิจ
กรรมการ
3.6 นางนิภา สุภาลักษณ
กรรมการ
3.7 นางไส เยานิล
กรรมการ
3.8 นายปMยะลักษณ ยอดดี
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ทําความสะอาด จัดสถานที่ ที่ใชในการจัดกิจกรรมใหสะอาดเรียบรอย
4. คณะกรรมการฝ.ายโสต
4.1 นายมานัด คําดํา
ประธานกรรมการ
4.2 นายปMยะลักษณ ยอดดี
กรรมการ
4.3 นายอัศวิน บํารุงสรณ
กรรมการ
4.4 นายสุนทร คงศิริ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ จั ด เตรี ย มเครื่ อ งเสี ย ง อุ ป กรณ โสด พรอมทั้ ง ควบคุ ม ดู แลใหพรอมใชงานได
ตลอดเวลา

5. คณะกรรมฝ.ายพิธีการ
5.1 นางสาวภคพร ศรีเดช
ประธานกรรมการ
5.2 นางกิติภา โสทะ
กรรมการ
5.3 นางศิวพร สุภาพพูล
กรรมการ
5.4 นางปMยะพร แสนซื่อ
กรรมการ
5.5 นายจักรพงษ พิมพาพัฒนโยธิน
กรรมการ
5.6 นายธันวา มวงเลี้ยง
กรรมการ
5.7 นางธนพรรณ ปรางโท
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่- จัดกําหนดการจัดงานและดําเนินกิจกรรมใหเป@นไปตามกําหนดการ
- ควบคุมกิจกรรมการดําเนินงานทั้งหมด
- จัดเจาหนาที่ประสานงาน อํานวยความสะดวกกับผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด
- งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
6. ฝ.ายพิธีกร
6.1 นางศิวพร สุภาพพูล
กรรมการ
6.2 นายธันวา มวงเลี้ยง
กรรมการ
มีหนาที่ ดําเนินการตามกําหนดการใหเป@นไปดวยความเรียบรอย
ทั้งนี้ใหผูที่ไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ เพื่อใหเกิดผลดีตอ
ทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
(นายไพชยนต ศรีมวง)
ผูอํานวยการโรงเรียนทุงทรายวิทยา
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